KAUPLEIÐBEININGAR

BRÅTHULT

Sófar

EININGAR

Þriggja sæta sófi
Hornsófi
Hornsvefnsófi

Laust áklæði

Úrval áklæða

Áklæði má þvo

Skemill með hirslu

Rúmgóður sófi með hreinum línum
BRÅTHULT sófinn er nettur og með hreinum nútímalegum
línum en þó rúmgóður og þægilegur. Grind úr málmi gerir hann
stöðugan og endingargóðan en jafnframt léttan svo auðvelt er að
flytja hann. Þarftu sófa sem nýtist einnig sem rúm? Þá getur þú
valið um svefnsófa sem breytist fljótt og auðveldlega í þægilegt
rúm. Gormar og eftirgefanlegur svampur gera það að verkum að
þú nýtur þæginda hvort sem þú situr eða sefur.
Sjálfbærni alla leið
BRÅTHULT sófi er úr léttum en samt stöðugum og endingargóðum
efnivið. Hann er afgreiddur í flötum pakkningum sem auðvelda
þér að að flytja hann heim og bera inn. Flötu pakkningarnar gera
flutning okkar einnig skilvirkari svo við getum hdregið úr kolefnis
fótsporinu og haldi verðinu lágu. Sófinn er einnig hannaður með
það í huga að þú getir auðveldlega tekið hann í sundur og flokkað
mismunandi efnivið til endurvinnslu (á endanum, eftir ótalmörg
ár). Sjálfbærni alla leið!

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafið samband við starfsfólk okkar eða kíkið á www.IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

SVONA BREYTIR ÞÚ BRÅTHULT

Það er auðvelt að breyta BRÅTHULT svefnsófa í stórt og
þægilegt rúm. Þú byrjar á því að draga út rúmgrindina. Svo
fellir þú fæturnar niður og kemur rúmgrindinni fyrir á sínum
stað og festir við sófann - þá er rúmið tilbúið.
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SAMSETNINGAR

Þessi samsetning:
BRÅTHULT Vissle rautt/appelsínugult

292.178.10*

BRÅTHULT Borred grágrænt

592.178.04*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

BRÅTHULT þriggja sæta sófi
Heildarmál: B212×D78×H69 cm

BOMSUND áklæði, sófagrind

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×200

1 stykki

BOMSUND grind, þriggja sæta sófi

1 stykki

BRÅTHULT púðasett

1 stykki

BRÅTHULT áklæði, þriggja sæta sófi

1 stykki

Þessi samsetning:
BRÅTHULT Vissle rautt/appelsínugult

092.178.30*

BRÅTHULT Borred grágrænt

192.178.20*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

BRÅTHULT hornsófi
Heildarmál: B212xD78/149xH69 cm

BOMSUND áklæði, sófagrind

1 stykki

BOMSUND grind, hornsófi

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×200 cm

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×70 cm

1 stykki

BRÅTHULT púðasett

1 stykki

BRÅTHULT áklæði, hornsófi

1 stykki

Þessi samsetning:
BRÅTHULT Vissle rautt/appelsínugult

892.178.45*

BRÅTHULT Borred grágrænt

092.178.49*

Það sem þarf í þessa samsetningu:

BRÅTHULT hornsvefnsófi
Heildarmál: B212xD78/149xH69 cm

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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BOMSUND áklæði, sófagrind

1 stykki

BOMSUND grind, hornsvefnsófi

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×130 cm

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×200 cm

1 stykki

BOMSUND dýna, 70×70 cm

1 stykki

BRÅTHULT púðasett

1 stykki

BRÅTHULT áklæði, hornsófi

1 stykki

EINNIG HÆGT AÐ FÁ
AUKADÝNUR

AUKAÁKLÆÐI
BRÅTHULT áklæði, þriggja sæta sófi.
VISSLE rautt/appelsínugult

103.361.82

BORRED grágrænt

103.362.43

BRÅTHULT áklæði, hornsófi og hornsvefnsófi.
VISSLE rautt/appelsínugult

403.361.90

BORRED grágrænt

103.362.38

BOMSUND dýna, 70×200 cm. Passar á BRÅTHULT
þriggja sæta sófa, hornsófa og hornsvefnsófa.
303.361.62

BOMSUND dýna, 70×130 cm. Passar á BRÅTHULT
hornsvefnsófa.
103.361.58

BOMSUND dýna, 70×70 cm. Passar á BRÅTHULT
hornsófa og hornsvefnsófa.
403.361.66

GOTT AÐ VITA
Efnin okkar hafa verið prófuð
Við hjá IKEA prófum efnin sem við notum í áklæðin á
sófana og hægindastólana okkar til að vera viss um að þau
endist vel. Við prófum þol efnisins fyrir eyðingu með því að
láta vél nudda því við annað efni með afli. Efni sem þolir
15.000 umferðir er hentugt á húsgögn sem þurfa að þola
daglega notkun – og ef það þolir meira en 30.000 umferðir,
er það mjög endingargott. Öll efni eru viðkvæm fyrir sólar
ljósi, og þess vegna prófum við líka hversu vel efnin okkar
þola við áður en þau upplitast.

Endingargóð á mismunandi hátt
Strangar prófanir eru nauðsynlegar til að athuga hversu
vel efnin endast, en þær segja ekki alla söguna. Endingin
fer líka eftir því úr hverju efnið er unnið, vefnaðinum og
hvernig það er notað. Þungt, slétt, þéttofið efni þolir meira.
Efni sem eru úr blöndu af náttúrulegum og gerviefnum þola
meira en efni sem eru einungis úr náttúrulegum trefjum.
Þráðlitað efni þolir meira en áprentað efni. Óhreint efni
eyðist meira en hreint. Auðvitað skiptir líka máli hvernig
sófinn er notaður.

Þvottaleiðbeiningar

Nuddpróf
(umferðir)

Ljósfesta
(0-6)

VISSLE rautt/appelsínugult: 100% bómull.

Má þvo í vél á 40°C.

50.000
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BORRED grágrænt: 95% pólýester, 5% nælon.

Má þvo í vél á 40°C.

25.000
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Kíktu á vefinn www.IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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